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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                

                                                                                                     

HOTĂRÂREA NR. 9

din 13.07.2016

privind modificarea statului de funcți pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de 

Jos, judeţul Mureş

            Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în ședința ordinară din data 

de 13.07.2016;

            Având în vedere:

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş nr. 2176/05.07.2016;

- raportul de specialitate nr. 2177/05.07.2016;

- avizul comisiei de specialitate;

- avizul ANFP nr. 26953/2016;

- prevederile art. 63, art. 64, art. 107 alin. (1) litera b) și art. 111 alin. (1) din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, prevederile art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 

Președintelui ANFP nr. 4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru 

obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de 

transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-

cadru de stat de funcţii, prevederile art. III, pct. 8 și art. V din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, completate cu prevederile Ordinului Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Finanțelor Publice nr. 63/206/2014;
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- prevederilor art. 36 alin. (2) litera a), alin. (3) litera b), art. 44 şi  ale art. 45 alin. (1), alin. (6) 

şi art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Beica de Jos, 

județul Mureș, aprobat prin HCL nr. 16/09.03.2016 (anexa nr. 2), se modifică conform anexei 

alăturate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

comunei Beica de Jos, județul Mureș.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Mureș, Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici, Primarului comunei Beica de Jos, se afișează și se aduce la 

cunoștință publică prin publicarea pe site-ul instituției.

  

            

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               Contrasemnează Secretar,

                        Fábian László                                                    Pop Silvestru-Vasile

              


